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PARIS NORMANDIA E OS CASTELOS DO LOIRE

DA NORMANDIA A BRETANHA

DA COTE D’AZUR AOS LAGOS ITALIANOS

O MELHOR DA PROVENÇA E DA COTE D’AZUR

OS TESOUROS DO SUDOESTE DA FRANÇA

GRANDE TOUR DA CORSEGA

CHAMPANHE

SABORES E MEMORIAS DA ALSACIA



PARIS NORMANDIA 
E OS CASTELOS DO 
LOIRE

Circuito de 9 dias / 8 noites

DIA 1 – PARIS / ROUEN  
Chegada e desembarque assistido pelo guia no aeroporto de chegada ao aeroporto. Saída para 
Rouen. Visita panorâmica com guia local da capital da Normandia, onde destacamos belos edifícios 
de gótico normando e mais de 700 casas típicas debruadas a madeira , Rua do Grande Relógio, Praça 
do Velho Mercado, Museu das Belas Artes, Palácio da Justiça. Jantar e alojamento.   

DIA 2 – ROUEN / HONFLEUR / DEAUVILLE / CAEN
Partida para Honfleur. Famosa pelo seu porto, Le Vieux Bassin, e pelas suas casas pitorescas com 
telhado de ardósia. Uma das cidades mais românticas da França, Honfleur foi o ponto de partida de 
vários navegadores franceses. Em seguida continuação da viagem para Deauville, estância balnear 
mundialmente reconhecida, pelas suas casas  luxuosas e eventos elegantes. Almoço. Pela tarde 
prosseguimos viagem até Caen. Visita panorâmica com guia local aos locais emblemáticos da cidade : 
Abadia dos Homens, Abadia das Mulheres , Castelo Ducal. Ao fim da tarde visita do famoso Memorial 
de Caen, um museu dedicado ao desembarque das tropas aliadas durante a II Guerra Mundial. Jantar 
e alojamento.

DIA 3 – CAEN  / MONT SAINT MICHEL / ST MALO  
Partimos em direção ao Mont St.Michel. passando pelas conhecidas praias da Normandia onde 
desembarcaram as tropas aliadas, no dia D, durante a II Guerra Mundial; Arromanches, Omaha e 
parada no Cemitério militar Americano.  Chegada ao Mont St Michel, um local mítico e classificado ao 
património mundial, vulgarmente intitulado “a Maravilha do Mundo Ocidental ». Almoço incluído num 
restaurante local. De tarde, visita a pé ao Mont St Michel incluindo a entrada na abadia com guia local.  
Continuação da viagem para Saint Malo. Jantar e alojamento.  

DIA 4 – SAINT MALO / DINAN / RENNES
Saída para visita panorâmica, com guia local, da cidadela fortificada de Saint Malo. Após a visita saída 
para Rennes. Almoço em restaurante local. De tarde, visita panorâmica de Rennes a Ópera de Rennes, 
a capela Saint-Yves e o Palácio da Justiça. Jantar e alojamento.   

DIA 5 – RENNES / ANGERS / AZAY LE RIDEAU / VILLANDRY / TOURS
Saída para Angers. Visita panorâmica de Angers, berço da dinastia Plantageneta, cidade florescente 
da Renascença com as imponentes muralhas do castelo medieval do Rei René. Visita incluída do 
castelo e da sua extraordinária Tapeçaria do Apocalipse. Almoço. De tarde, continuação da viagem 
para Tours. Parada no Castelo Azay le Rideau , castelo que recorda os tempos medievais com as suas 
torres, construido parcialmente no rio Indre, este castelo alberga uma coleção excepcional de mobi-
liário e tapeçarias.  Após a visita de Azay le Rideau, visitamos o Castelo de Villandry com o seu castelo 
e os seus jardins elegantes pela sua arquitetura renascentista. Jantar e alojamento.
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DIA 6 – TOURS / CHENONCEAU / AMBOISE / TOURS
Saída para o Castelo de Chenonceau, magnifico castelo construído  sobre o rio Cher, denominado o 
Castelo das Damas, visto a sua história estar associada a mulheres de forte personalidade, tais como : 
Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, Louise de Lorraine, etc. Após a vista interior , continuação da 
viagem para Amboise. Almoço. De tarde visita do Castelo Real de Amboise, um exemplo magnifico 
do renascimento italiano, na capela St Hubert, encontra se o tumulo de Leonardo Da Vinci , que fale-
ceu em 1519 em Amboise. Após a visita de Amboise, regresso a Tours e visita panorâmica deTours, a 
capital do Val de Loire. Jantar e alojamento.

DIA 7 - TOURS / CHAMBORD / CHARTRES / PARIS
Saída para Chambord. Visita guiada do Castelo de Chambord ,construído por ordem de Francisco I, a 
partir de 1518, a sua dimensão e envergadura são impressionantes, fazendo dele o maior dos castelos 
do Loire, com 440 salas. Almoço. Após o almoço saída para Chartres.  As suas casas medieveais, as 
suas ruelas  fazem de Chartres uma cidade com muito charme. A sua Catedral é imponente e alberga 
uma coleção de vitrais magnifica. Classificada patrimonimo mundial desde 1979. Depois da visita da 
catedral , continuação  da viagem para Paris. Jantar e alojamento.

DIA 8 – PARIS 
A manhã será preenchida com visita panorâmica de Paris com guia local, passando pelo o Arco do 
Triunfo, os Campos Elíseos, a Praça da Concórdia, o bairro da Ópera, a Praça Vendôme, o Museu do 
Louvre, a Catedral de Notre-Dame, o Quartier latin, Torre de Montparnasse, os Invalides, o Champs 
de Mars, a Torre Eiffel. Continuação para o bairro boémio de Montmartre famoso por ter sido ponto 
de encontro para artistas, intelectuais, pintores. Almoço. De tarde visita de Montmartre e tempo livre 
para desfrutar de Paris. Jantar. Depois do jantar faremos uma visita noturna de Paris , para ver os seus 
emblemáticos monumentos iluminados. Alojamento.

DIA 9 – PARIS 
Em hora a combinar transporte para o aeroporto.



DA NORMANDIA 

A BRETANHA

Circuit de 11 dias/ 10 noites

DIA 1- ROUEN
Visita panorâmica com guia local da capital da Normandia, onde destacamos belos edifícios de gótico 
normando e mais de 700 casas típicas debruadas a madeira , Rua do Grande Relógio, Praça do Velho 
Mercado, Museu das Belas Artes, Palácio da Justiça. Jantar e alojamento.

DIA 2 - ETRETAT / PONT DE NORMANDIE/ HONFLEUR/ DEAUVILLE
Descoberta do litoral da normandia passando pelas famosas falésias de Etretat. Continuação da via-
gem para Honfleur, famosa pelo seu porto, Le Vieux Bassin, e pelas suas casas pitorescas com telha-
dos de ardósia. Uma das cidades mais românticas da França, Honfleur foi o ponto de partida de vários 
navegadores franceses. Em seguida continuação da viagem para Deauville, estância balnear mundial-
mente reconhecida, pelas suas casas luxuosas e eventos elegantes. Jantar e alojamento.

DIA 3 - CAEN / PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Visita panorâmica com guia local aos locais emblemáticos da cidade : Abadia dos Homens, Abadia 
das Mulheres , Castelo Ducal. De tarde, realização de passeio ao longo da costa, pelas praias do 
desembarque, nomeadamente Omaha Beach, Gold Beach e Juno Beach e da Pointe du Hoc. Jantar e 
alojamento.

DIA 4 - MONT ST MICHEL
Saída para a visita guiada do Mont Saint Michel, perola do Ocidente. Classificado património mundial 
pela Unesco. Um dos maiores centros de peregrinação medieval na europa e um dos locais mais fasci-
nantes do mundo. Visita da magnifica Abadia, do rochedo, das suas ruelas. Jantar e alojamento.

DIA 5 – SAINT MALO / DINAN 
Partida para Dinard , uma bela estância balnear criada no século XIX com as suas casas sumptuosas e 
os seus passeios ao longo do mar. Visita panorâmica da ponta do Moulinet que oferece uma bela vista 
de Saint Malo , do estuário do Rance e  dos  «castelos à beira-mar»,  Villa La Guarda, Villa Hennessy ... 
e descubra as muralhas de St Malo e o coração histórico.  Almoço  numa creperia em Saint Malo. De 
tarde, prosseguimos viagem para a cidade medieval de Dinan, construída no século XII onde iremos 
as suas muralhas, seu campanário, as suas inumeras casas de madeira, estilo “ colombage”. Jantar e 
alojamento.

DIA 6 – CABO FREHEL / BAIA DE ST BRIEUC / ILHA DE BREHAT 
Saída em direção à beira-mar  e parada no impressionante Cabo Frehel. Com vista para o mar a partir 
de mais de 70 metros, os rochedos de arenito rosa e xisto de Cabo Frehel oferece uma das melhores 
vistas da Bretanha. Depois seguimos viagem para a Baía de Saint Brieuc, que é o primeiro viveiro de 
vieiras. Chegada a Paimpol para o almoço. Na parte da tarde , embarcaremos a bordo de um barco 
para  ver a ilha de Bréhat, conhecida como «Ilha dos Pássaros». Jantar e alojamento.

DIA 7 – COSTA DE GRANITO COR DE ROSA
Encontro com o nosso guia e saída para descobrir a costa de granito rosa : Perros Guirec, o seu centro 
e a sua igreja St Jacques construído em granito rosa e do sítio natural Ploumana’ch, famoso pelas suas 
rochas de granito rosa; estas enormes pedras esculpidas pelo mar e vento, oferecem-nos uma visão 
irreal de beleza incrível. Almoço no restaurante. De tarde seguimos viagem pela península de Plou-
grescant até Tréguier a medieval. Jantar e alojamento.
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DIA 8 -  L’ENCLOS DE SAINT THEGONNEC / DOUARNENEZ / POINTE RAZ
Partida para St Thégonnec para visitar o magnifico exemplar de complexo paroquial único no mundo. 
Em seguida, seguimos rumo ao sul Finistère. Almoço. De tarde visita de Locronan e de um atelier 
de tecelagem tradicional.  Degustação Kouingn Aman, o bolo de manteiga tradicional da Bretanha. 
Passagem por Douarnenez e, finalmente, a Pointe du Raz, o ponto mais ocidental da França, um lugar 
excepcional beleza, de penhascos íngremes que se erguem quase 70 metros de altura, moldados pelo 
vento e mar. Jantar e alojamento.

DIA 9 - QUIMPER / BENEODET / CONCARNEAU 
Visita panorâmica desta cidade, por excelência comercial, onde teremos a possibilidade de passear 
pelas suas ruas movimentadas, praças pitorescas, sendo a mais famosa a Praça Butter. Degustaçao de 
cidra com um produtor local. Partida em direção a Concarneau, conhecida como a Cidade Azul.  Esta 
cidade fortificada, com o seu encanto único e ruas estreitas, alberga o terceiro porto mais importante 
do país. Jantar e alojamento.

DIA 10 - LORIENT / QUIBERON / VANNES
De manha saída para Morbihan. Na chegada em Carnac, embarcaremos no tren turístico para desco-
brir os mistérios dos 3 famosos sítios megalíticos. Almoço no restaurante. Continuamos a viagem visi-
tando Vannes, cidade episcopal, cidade ducal e portuária, com suas ruas medievais, casas de madeira, 
mansões, ou ainda sua catedral. Em seguida embarcaremos a bordo de um barco para fazermos um 
passeio no Golfo de Morbihan até a ilha dos monges. Jantar e alojamento.

DIA 11 - RENNES 
Visita guiada de Rennes e do seu famoso Parlamento da Bretanha, um testemunho da história da Bre-
tanha. Criado pelo Édito de Fontainebleau, este monumento foi ricamente decorado com painéis de 
madeira esculpida e tectos à francesa. Almoço. Tempo livre. Em horario a ser indicado viagem para o 
seu local de destino. 



DA COTE D’AZUR AOS 
LAGOS ITALIANOS

Circuito de 9 dias / 8 noites

DIA 1 - NICE / CANNES
Chegada ao aeroporto de Nice e visita panorâmica de Nice a terminar no hotel, em Cannes. Jantar e 
alojamento no hotel 

DIA 2 - CANNES / GRASSE / ST. PAUL VENCE / ANTIBES / JUAN LES PINS
Começaremos por visitar Cannes, famosa pelo Festival de Cinema de Cannes, a gare marítima com os 
seus luxuosos barcos de recreio e a avenida marginal Boulevard de la Croisette. Partimos depois para 
Grasse, onde visitaremos uma fábrica de perfumes, muito característica da região. Almoço em restau-
rante local. Continuação da viagem até Saint-Paul de Vence. Esta aldeia, soube preservar o aspecto 
feudal próprio das cidadelas fortificadas e atraiu inumeros artistas e pintores no séc. XX. Uma aldeia 
museu, uma aldeia com inumeras galerias de arte. Um local cheio de charme, uma das aldeias mais 
visitadas de França. Regresso a Cannes passando por Juan Les Pins e Antibes. Jantar e alojamento.

DIA 3 - CANNES / EZE SUR MER / BEAULIEU SUR MER / MÓNACO / GENOVA
Partida de Cannes para uma visita de dia inteiro nesta bela região da Cote d’Azur: Villefranche, Èze-
sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer, etc.., incluindo o Principado do Mónaco. Almoço e visita deste principado 
que existe desde que, em 1306, a família Grimaldi o separou da República de Génova. Continuação 
da viagem até Genova. Jantar e alojamento.

DIA 4 - GENOVA / RIVIERA ITALIANA / RAPALLO / PORTOFINO / REGIAO DE LECCO  
Partida para Rapallo atravessando a encantadora região da Riviera Italiana, muitas vezes designada 
por Riviera das Flores pela sua beleza. Chegando a Rapallo, na região da Ligúria e porta de entrada 
do Parque Nacional de Portofino, tomaremos o barco com o nosso guia local que nos leva até Porto-
fino.  Regresso de novo a Rapallo e almoço . Apos o almoço continuação da viagem até a regiao de 
Lecco. Jantar e alojamento.

DIA 5 - BERGAMO / BERNINA EXPRESS / ST.MORITZ / LAGO COMO
Partida da regiao de Lecco em direcção aos Alpes Suíços. Em Tirano tomaremos o famoso comboio 
panorâmico Bernina Express atravessando inúmeros viadutos e túneis, com magníficas paisagens 
sobre os Alpes. Almoço em St. Moritz, estância de montanha de turismo muito reconhecida. Conti-
nuação por estrada até às margens do Lago Como, o terceiro maior de Itália, e sem dúvida, um dos 
mais encantadores. Chegada a Como, jantar e alojamento. 

DIA 6 - COMO / BELLAGIO / COMO
Saída para visita panoramica de Como como o nosso guia local. Breve tempo livre e travessia em 
lancha rápida de Como até Bellagio.  Almoço em Bellagio. Apos o almoço visita à “Pérola do Lago”: 
Bellagio – encantadora estação balnear de renome universal. Tempo livre apos a visita e travessia de 
barco até Cadenabbia. Regresso a Como pela margem do lago de Como. Jantar e alojamento.
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DIA 7 – COMO / LAGOS LUGANO & MAGGIORE / ASCONA / STRESA
Partida para Lugano, cidade suíça que ocupa um lugar estratégico de grande beleza nas margens do 
lago com o mesmo nome. Visita guiada com guia local. Almoço. Continuamos a viagem para Lo-
carno, nas margens do Lago Maggiore, o segundo maior lago de Itália, dividido entre território suíço 
e italiano. Passando por Ascona, chegaremos a Stresa, charmosa cidade localizada nas margens do 
Lago Maggiore. Jantar e alojamento.

DIA 8 – STRESA / ISOLA BELLA / ISOLA DEL PESCATORI / MILÃO
Visita do centro de Stresa. No final da visita, saída de Stresa para visita às  Isola Bella e Isola dei Pesca-
tori, localizadas no Lago Maggiore. Almoço na Isola dei Pescatori. Transporte de barco de regresso à 
costa e continuação de autocarro até Milão. Jantar e alojamento. 

DIA 9 – MILÃO 
Visita da cidade de Milão com guia local durante a manhã, admirando a imponente Catedral, as 
Galerias Vittorio Emanuelle e o mundialmente famoso Teatro Scala. Almoço. Tempo livre no centro de 
Milão para visitas mais detalhadas à cidade ou simplesmente para usufruir da grande diversidade de 
compras da “capital da moda italiana”. Em hora a indicar localmente, transporte para o aeroporto de 
Milão. 



O MELHOR 

DA PROVENÇA E DA

CÔTE D’AZUR

Circuito de 8 dias / 7 noites

DIA 1 - AVIGNON
Visita guiada de Avignon,  antiga capital crista da Idade Média, descoberta do seu património exce-
cional; Palácio dos Papas, a ponte de Avignon, a sua catedral e as suas muralhas. Depois embarcare-
mos a bordo de um barco para ter uma outra perspetiva da cidade. Ao final do dia iremos visitar um 
propriedade vinícola em Chateauneuf du Pape, onde faremos uma degustação. Jantar e alojamento.

DIA  2 – ALDEIAS TIPICAS DO LUBERON
Descoberta das aldeias típicas da Provença com os seus panoramas excecionais. Visita de Gordes, 
uma das aldeias mais bonitas da França, visita de Gordes , cravada na encosta da colina , com as suas 
casas e muralhas de pedra, a sua igreja e castelo renascentista.  Visita da Abadia Notre Dame de 
Sénanque,  joia da arte cisterciense do séc XII com os seus magníficos campos de lavanda .
Em seguida partimos em direção de Roussillon para descobrir, mais uma das aldeias mais bonitas da 
França,  cidade do ocre , as casas, todas elas presentam variantes do ocre, vermelho, laranja , uma 
mistura de cores esplendidas.  Viagem através das paisagens típicas do Luberon, com as vinhas, os  
pinheiros, as oliveiras e as aldeias típicas de Bonnieux e Lacoste com o seu celebre castelo do Mar-
quês de Sade . e Por fim pequena parada em Oppède le Vieux. Jantar e alojamento.

DIA 3 -  FONTAINE DE VAUCLUSE / ISLE SUR LA SORGIE / NÎMES 
Partida para Fontaine de Vaucluse. Visita a pé  desta pequena aldeia dominada por um penhasco for-
midável esculpido pela erosão, com 230 metros de altura, do qual nasce o rio mais bonito do depar-
tamento: o Sorgue. Após a visita continuamos a viagem para  Isle-sur-la-Sorgue e city tour completo 
dos mercados de pulga / feira da ladra , antiquários e galerias de arte. Almoço livre. Depois seguimos 
viagem para Nîmes. Visita guiada da cidade de Nimes,  com os seus vestígios romanos extremamente 
bem conservados, como Les Arènes, o coliseu, la Maison Carré, o Jardim da Fonte. Jantar e aloja-
mento

DIA 4 - ARLES / LES BAUX DE PROVENCE / AIX EN PROVENCE 
Visita guiada de Arles, antiga cidade romana. Descobriremos as suas ruínas romanas, incluindo o o 
Anfiteatro e do Teatro Romano. Saindo de Arles viajamos em direção de Baux de Provence passando 
pelo parque natural regional Alpilles. Tempo livre para passear nesta fortaleza-aldeia situada no alto 
de rochedo de 200m de altura, considerada uma das mais bonitas aldeias fortificadas da Provença. 
Almoço livre. Depois continuamos a nossa viagem para Aix en Provence . Visita guiada pela cidade 
elegante de Aix-en-Provence, a capital cultural da Provence, iremos descobrir o seu centro antigo, 
a sua Câmara Municipal, a Catedral St Sauveur, o Antigo Palácio do Arcebispo. Visita do Atelier do 
famoso pintor Cézanne Jantar. e alojamento.

DIA 5 – AIX EN PROVENCE / NICE 
Partida para Nice e visita guiada de Nice com os seus edifícios barrocos , o seu celebre Passeio dos 
Ingleses, os seus Hoteis Palácios. Tempo livre para desfrutar do centro histórico e do Cours Saleya, 
descobrir o mercado das flores, e provar a especialidade local : Socca. Jantar e Alojamento.
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DIA 6 – NICE / MONACO / MENTON / EZE / NICE 
Visita guiada do Monaco e Montecarlo, denominado o «  Rochedo », descoberta do Palácio , as suas 
ruelas estreitas e as suas lojas luxuosas, a sua catedral e o seu Casino. Almoço livre. Pela tarde visita 
de Menton e o seu centro histórico pitoresco situado à beira mar. No regresso a  Nice, parada em 
Eze, uma aldeia típica com as suas casas medievais e ruas floridas e uma vista incrível para o mar 
mediterrâneo. Jantar. e alojamento.

DIA - 7 NICE / CANNES / GRASSE / ST PAUL DE VENCE / NICE 
Começaremos por visitar Cannes, famosa pelo Festival de Cinema de Cannes, a gare marítima com os 
seus luxuosos barcos de recreio e a avenida marginal Boulevard de la Croisette. Partimos depois para 
Grasse, onde visitaremos uma fábrica de perfumes, muito característica da região. Almoço em restau-
rante local. Continuação da viagem até Saint-Paul de Vence. Esta aldeia, soube preservar o aspecto 
feudal próprio das cidadelas fortificadas e atraiu inúmeros artistas e pintores no séc. XX. Uma aldeia 
museu, uma aldeia com inúmeras galerias de arte. Um local cheio de charme, uma das aldeias mais 
visitadas de França. Jantar e alojamento.

DIA 8 - NICE
Dia livre para actividade pessoais. Em horário a ser indicado transfer de regresso para o aeroporto.



OS TESOUROS DO
SUDOESTE DA FRANÇA

Circuito de 8 dias/ 7 noites

DIA1 - BORDEAUX
Chegada a Bordéus e visita guiada dos lugares emblemáticos da cidade: a Place des Quinconces, 
Grand Theatre, Place de la Bourse e seu espelho de água ou os corredores Tourny. Partida para Blaye 
e almoço numa propriedade vinícola. Em seguida visita da cidadela de Blaye, classificada Património 
Mundial pela Unesco. Jantar e alojamento

DIA 2 - ARCACHON / BORDEAUX
Partida para Arcachon. Passando ao lado da famosa duna do Pylat, a maior duna de areia na Europa, 
chegaremos a  Arcachon. Você ira descobrir esta cidade em quatro estações: cidade de verão cidade 
à beira-mar com o seu casino e seu o castelo Deganne, a cidade de Primavera e os seus marinheiros, 
cidade do inverno e suas casas extravagantes do segundo império, ou  cidade do outono virada para 
o porto. Você irá ao encontro dos produtores locais e poderá provar as famosas ostras da região.. 
Almoço. Regresso a Bordéus. Visita da Catedral de Saint-André Catedral, cujo campanário culmina a 
114 metros. Tempo livre na cidade. Jantar e alojamento

DIA 3 - SAINT EMILION / PERIGEUX
Descubra as muralhas da cidade de Saint - Emilion e os seus monumentos subterrâneos da ermida, a 
capela da Trindade, as catacumbas e a Igreja monolítica. Em seguida, visita de  um produtor de vinho 
Saint Emilion. Continuação da viagem para Perigeux e almoço no caminho.
Visita guiada de Périgueux, capital do Périgord Branco. Você vai descobrir a cidade medieval, as suas 
ruas medievais, a rue Limogeanne com as suas casas burguesas, a sua magnífica catedral de St Front, 
que inspirou a construção do Sagrado Coração, em Montmartre. Tempo livre para desfrutar do centro 
histórico da cidade. Jantar e alojamento

DIA 4 - SARLAT / ROCAMADOUR
De manha , visita da cidade medieval de Sarlat, com a sua abadia beneditina e suas lojas de artesa-
nato. Em seguida partimos à descoberta das «mais belas aldeias» de Beynac et Cazenac nas margens 
do rio Dordogne. Almoço. Pela tarde você embarcara a bordo de uma barca tradicional para desco-
brir, alguns dos locais mais significativos de Périgord Negro. Os nossos guias irao explicar-lhe tudo 
sobre as vias navegáveis, a vida dos barqueiros, as guerras, as cruzadas e os cercos dos castelos como 
o de Castelnaud. Jantar e alojamento

DIA 5 - ROCAMADOUR E O ABISMO DE PADIRAC
Visita guiada de Rocamadour, foi na Idade Média um dos maiores centros de peregrinação do Oci-
dente Cristao. O Santuario de Rocamadour esta incrustado numa falésia, o que é por si so um lugar 
mítico e admirável. Almoço. Descoberta do Abismo de Padirac, uma descida de 75 metros de profun-
didade e você acede a um mundo subterrâneo extraordinário e único no mundo. Jantar e alojamento.
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DIA 6 - CAHORS / TOULOUSE
Descubra a cidade medieval de Cahors, o seu mercado, sua ponte Valentré ... Cahors degustação de 
vinhos de Cahors. Almoço. Continuação da viagem para Toulouse.
Visita guiada à «Cidade Rosa», para esplêndida Basílica de Saint Sernin, o Capitólio, a Igreja dos 
Jacobinos, a relação da cidade e o Rugby . Jantar e alojamento.

DIA 7 - TOULOUSE / LOURDES
Na parte da manhã iremos descobrir a Airbus as instalações da linha de montagem do maior avião 
de transporte de passageiros do mundo o A380. Após a visita continuação da viagem para Lourdes. 
Almoço. Descubra ao seu próprio ritmo, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, a Gruta das 
Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Jantar e alojamento.

DIA 8 - LOURDES / BAYONNE / BORDEAUX
De manha saída para Biarritz, paraíso dos surfistas na costa do Atlântico, visitaremos o centro histórico 
de Bayonne com os seus canais , a sua catedral e as suas ruelas bem pitorescas.
Regresso a Bordéus e fim dos nossos serviços. 



GRANDE TOUR 
DA CORSEGA

Circuito de 8 dias/ 7 noites

DIA 1 - BASTIA E O CABO CORSE
Chegada a Bastia e encontro com o seu guia acompanhante que iniciara a visita da cidade de Bastia. 
Visita a pé da sua cidadela,  impressionante estrutura que conseva as suas muralhas originais.  Saida 
para o cabo corse, em direcao à vila pitoresca de Erbalunga. Almoço no caminho , em Maccinaggio. 
Continuaçao ao longo da costa , com paisagens deslumbrantes , Pino, Nonza e a sua torre genovesa. 
Parada em Patrimonio para uma degustaçao de vinhos locais. Jantar e alojamento.

DIA 2 - CALVI E A ROTA DOS ARTESAOS DE BALAGNE
De manha, saida para Calvi passando pelo deserto de Agriates. Visita de Calvi, a sua baia imensa, 
os muros da cidadela avançam pelo mar a dentro , a marina , o seu porto. Continuaçao da 
viagem através da Rota dos artesaos atravès de Balagne e das suas inumeras aldeias : Calenzana, 
Montegrosso, Sant’Antonino… chegada à  île Rousse e vista à Praça Paoli e ao mercado. Jantar e 
alojamento.

DIA 3 - DE CORTE A AJACCIO
Saida para Corte passando por Balanina e Ponte Leccia. Visita da cidadela de Corte, construida 
no alto de uma colina rochosa. Em opcao visita da cidadela a bordo de um tren turistico. Almoço. 
Continuaçao da viagem para a floresta de Vizzavona em direcao do sul da Corsega e de Ajaccio. 
Jantar e alojamento.

DIA 4 – AJACCIO E A ROTA DOS SANGUINAIRES
Visita da cidade de Napoleao Bonaparte e de Tino Rossi com a sua cidadela fundada pelos 
genoveses, a sua catedral barroca, a casa de Bonaparte. Almoço.
Apos a visita, prosseguimento da viagem atravès da rota dos Sanguinaires, um  arquipélago de quatro 
ilhas rochosas  famoso  pelo seus pôr do sol esplendidos. Jantar e alojamento .

DIA 5 - PORTO E AS ENSEADAS DE PIANA
Seguimos viagem pela estrada à beira mar  em direçao do Golfo de Porto, berço de locais naturais 
de beleza unica. Parada para admirar as enseadas de Piana,impressionante maçico rochoso de tons 
vermelhos dominada pela vila pitoresca de Piana com as suas casas brancas dispostas em forma de 
anfiteatro. Jantar e alojamiento.

DIA 6 – FALESIAS DE BONIFACIO E AS PRAIAS DE PORTO VECCHIO
Visita à cidade medieval, situada num espantoso promontório calcário, com destaque para a Alta de 
Bonifácio, com as suas ruelas típicas; Bastion de l’Étendard, que domina os cais da marina e do porto, 
um dos traços mais famosos da cidade; Porte de Gênes, única entrada para a parte alta de Bonifácio 
durante o governo genovês. Visita de Bonifácio pelo mar a bordo de um barco para admirar as 
impressionantes falésias brancas. Prosseguimento para o golfo de Porto Vecchio. Jantar e alojamento.
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DIA  7 - AIGUILLES DE BAVELLA E SOLENZARA
Saída para Zonza pela floresta de Ospedale onde podemos ver as formações rochosas únicas, 
as pontas de Bavella. Continuação da viagem para Bastia passando pela famosa estação balnear 
Solenzara e o sitio antigo de Aléria. Jantar e alojamento.

JOUR 8 - MURATO TERROIR CORSE / BASTIA
Visita do interior das terras e da região de Nebbiu. Descoberta da aldeia de Murato a bordo de 
um tren turístico, a sua capela romana San Michele e as suas ruelas que revelam as suas riquezas 
surpreendentes ; lavadouros, fornos comunais, os balcões, os alpendres…



CHAMPANHE

Circuito de 5 dias / 4 noites

DIA 1 - PARIS / REIMS 
Chegada a Paris e transfert para Reims. Visita do centro histórico com a sua praça real, praça do 
Fórum, a câmara municipal e sobretudo a sua magnifica catedral, lugar sagrado da coroação dos reis 
franceses, uma obra prima da arte gótica do século XIII com mais de 2300 esculturas e vitrais pintados 
por Chagall, classificado Património Mundial pela Unesco. Jantar e alojamento.

DIA 2 - REIMS / ROTA DO CHAMPANHE
Descoberta do Palácio de Tau em Reims, classificado património mundial pela Unesco, antiga 
residência bispal,  onde poderá ver esculturas, tapeçarias ou ainda uma capela do século XIII. Depois , 
iremos visitar as célebres caves de champanhe de MUMM e efetuar uma degustação.
Almoço. Após o almoço seguimos a viagem pela rota do Champanhe em direção de Epernay. 
Faremos uma parada para efetuar uma degustação de um produtor local. Jantar e alojamento.

DIA 3 - EPERNAY
Visita guiada de Epernay , a capital do champanhe, com as suas mansões elegantes, a Igreja de nossa 
senhora. Em seguida visitaremos  a casa de champanhe Mercier, uma das casas mais reconhecidas. 
Visita a bordo de um pequeno comboio/tren turístico a 30 metros de profundidade nas galerias 
subterrâneas da cave. No final da visita faremos uma degustação.
Almoço em restaurante local. Pela tarde, seguimos viagem para Chalons en Champagne, uma pérola 
da arquitetura religiosa romana e gótica. Jantar e alojamento.

DIA 4 - TROYES / PROVINS 
Visita guiada de Troyes, berço da Ordem dos Templários com a famosa Catedral de S. Pedro e S. 
Paulo du século XII e o seu centro histórico .
Tarde livre. Jantar e alojamento.

DIA 5 - PROVINS / PARIS 
Visita de Provins, cidade medieval, local reputado pelo comercio de champanhe. Tempo livre. 
Regresso a Paris. 

FRANÇA

BÉLGICA

LUX.

SUIÇA

ITALIE

AUTRICHE

ALEMANHA

NICE

TROYES

EPERNAY

PROVINS

PORTO FINO

REIMS

PARIS



SABORES E MEMORIAS 
DA ALSACIA

Circuito de 5 dias / 4 noites

DIA 1 - MULHOUSE E A CIDADE DO TREN / COMBOIO 
Mulhouse, antiga cidade têxtil,  conhecida pelo seu passado industrial rico e o exito da sua 
reconversao, agora conta muitos museus técnicos. Na Cité do Tren/ Comboio , tem a possibilidade de 
reviver a grande epopeia das primeiras locomotivas de 1844 ao TGV e os seus recordes de velocidade. 
Jantar e alojamento. 

DIA 2 - COLMAR  FLORIDA E A ROTA DOS VINHOS
Descoberta de Colmar com o seu encanto único , as suas casas típicas de madeira, seus canais , 
varandas floridas , seu centro histórico . Passeio de barco no coração de «Pequena Veneza» . Almoço 
regional. Continuação da viagem pela rota dos vinhos através das cidades medievais e de vinhedos 
de renome : Eguisheim, Kaysersberg, Ribeauville, Riquewihr… Jantar e alojamento.

DIA 3 – ESTRASBURGO 
Visita da cidade Património da Humanidade e Capital da Europa dos Vinte Sete (sede do Parlamento 
Europeu e do Conselho da Europa) cujos edifícios de arquitetura vanguardista fazem parte da nossa 
panorâmica. A visita ao centro histórico far-se-á em parte a pé, nomeadamente a famosa Catedral, 
pérola do gótico francês e famosa pelo seu relógio astronómico, a Praça Gutenberg, o bairro típico da 
“Petite France”, as pontes cobertas, a antiga Alfândega, la Maison Kammerzell.  Tarde libre.. Jantar e 
alojamento.

DIA 4 - DA ALSACIA A LORRAINE 
Viagem em direção do Vosges Parque Natural do Norte , o parque estende-se entre a Alsácia e 
Lorena. Em Marmoutier passamos em frente da abadia fundada no século IV com o seu magnífico 
portal românico . Breve parada numa oficina de olaria tradicional . Depois continuamos pelo Rocher 
de Dabo , que abriga a estátua do Papa Leão IX . Almoço típico . prosseguimento para o plano 
inclinado Arzwiller Saint Louis , o empreendimento  naval mais visitado da Lorraine,  um elevador para 
barcos! É uma visita incomum. Jantar e alojamento.

DIA 5 – CASTELO DE HAUT-KOENIGSBOURGS
Dia inteiro de imersão da Idade Medieval com a visita do Castelo Haut Koenigsbourg, construído no 
séc. XII. O castelo foi testemunho de conflitos, rivalidades entre senhores feudais, reis e imperadores. 
Ponte levadiça, arsenal, canhões, vestígios desta fortaleza  que foi saqueada, destruída e finalmente 
restaurada no inicio do séc. XX.
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